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Na een voorbereiding van anderhalf jaar is het 
zover: het GOAG gaat van start. Het doel van de 
oprichting was om onafhankelijk golfbaanadvies 
zoveel mogelijk te stroomlijnen, vertelt Ernst Bos. 
‘Met het oog op het chemievrij sportveldenbeheer 
uit de Green Deal wilde de Koninklijke Nederlandse 
Golf Federatie (NGF) verschillende adviseurs op 
één lijn brengen. Het leek ons verstandig om een 
kleine organisatie op te richten, waardoor we 

elkaar wat vaker spreken. Alle initiatiefnemers 
vormen samen een gemêleerd gezelschap met ver-
schillende expertises. Het leek ons een goed idee 
die expertise bij elkaar te leggen. Op die manier 
kunnen we als één portaal de Nederlandse markt 
beter adviseren met betrekking tot de golfbaan en 
ontwikkelingen in wet- en regelgeving die daarbij 
een rol spelen.’

Nieuw orgaan GOAG wil 
kwaliteit golfbanen naar  
hoger niveau tillen
Genootschap opgericht voor gestroomlijnd onafhankelijk advies

Begin december is het Genootschap van Onafhankelijke Adviseurs Golfbanen (GOAG) opgericht. Volgens de oprichters heeft het orgaan als missie en 

doel het bieden van ondersteuning om de kwaliteit van aanleg, onderhoud en beheer van golfbanen structureel op een duurzaam hoger niveau te 

brengen en te houden. Ernst Bos: ‘We willen golfbanen onder één vlag voorzien van onafhankelijk advies.’

Auteur: Guus van Rijswijck

‘We vormen een gemêleerd 

gezelschap met  

verschillende expertises’



41www.greenkeeper.nl

Kennis en ervaringen uitwisselen
De oprichters laten samen weten dat verschil-
lende argumenten een rol hebben gespeeld bij 
de oprichting. Zo willen zij enerzijds adviezen 
afstemmen op de specifiek Nederlandse situatie, 
bijvoorbeeld wat betreft de veranderende wet- en 
regelgeving en beleidsontwikkelingen. Ook wilden 
ze het belang onderstrepen van onafhankelijke 
deskundigheid en de meerwaarde benadrukken 
van het uitwisselen van kennis en ervaringen. Tot 
slot was de bedoeling van de oprichters om aan de 
markt kenbaar te maken dat in Nederland deskun-
dige en goede kennis aanwezig is op het gebied 
van golfbaanaanleg, -onderhoud en -beheer.

Diverse expertise
De adviseurs die bij het genootschap zijn aan-
gesloten, zijn Ernst Bos, Niels Dokkuma, Maurice 
Evers, Jan van Mondfrans, Ian Ouwerkerk, Casper 
Paulussen en Lambert Veenstra. Met het oog 
op het diverse karakter van de expertise van de 
GOAG-adviseurs is het de bedoeling dat ze elkaar 
versterken met hun specialismen, waardoor ze in 
staat zijn om snel en breed multidisciplinair te ope-
reren voor opdrachtgevers, stellen ze. De achterlig-
gende gedachte daarbij is dat GOAG-adviseurs 
een meerwaarde kunnen geven aan projecten en 
opdrachtgevers, omdat zij werken volgens hoog-
staande normen. Bos: ‘Wat betreft het anticiperen 
op de Green Deal en het chemievrij golfbaanbe-
heer bleek al gauw dat we behoorlijk op één lijn 
zitten. We denken een serieuze bijdrage te kunnen 
leveren met advies omtrent het onderhoud van 
banen aan greenkeepers en baanmanagers.’ Veel 
Engelstalig advies heeft als nadeel dat het niet 
gericht is op de Nederlandse situatie, zegt Bos. ‘Dat 

zijn wij wel.’ Daarnaast is het GOAG-advies onaf-
hankelijk: ‘Het wordt productonafhankelijk gege-
ven, dus los van relaties met aannemers, 
leveranciers of andere dienstverleners.’

Verschillende smaken
De bedoeling is dat het GOAG opereert met een 
eigen, nieuwe website, waar partijen uit de golf-
wereld hun weg kunnen vinden naar divers en 
onafhankelijk advies. Bos: ‘Hoewel wij als initiatief-
nemers samenwerken, vormen we geen bureau of 
iets dergelijks. We blijven onafhankelijke adviseurs, 
maar bieden verschillende smaken. Zo is Lambert 
Veenstra bijvoorbeeld thuis in aanleg, renovatie en 
aanbestedingen. Ik ben thuis in probleemsituaties, 
onderhoud, planmatig beheer en kwalitatieve 
beoordeling.’ Er wordt enkele keren per jaar over-
legd over actuele ontwikkelingen en wat het beste 
is voor de Nederlandse situatie, vertelt Bos. ‘Daarbij 
ondersteunen we elkaar en zorgen we ervoor dat 
de neuzen bij de golfbanen dezelfde kant op staan; 
dat is ook handig voor de NGF.’

Naamsbekendheid
Voorlopig willen de oprichters vooral naamsbe-
kendheid genereren met dit initiatief. Bos: ‘We 
hopen vooral dat de golfbaaneigenaar of -aanne-
mer die advies nodig heeft ons weet te vinden, dat 
we bij een adviesvraag in beeld zijn en liefst boven 
aan de lijst staan. Daarbij maakt het niet uit wie 
van ons het advies geeft.’

ACTUEEL7 min. leestijd

•  een toegankelijk portaal bieden aan partijen  
die hoogwaardig en onafhankelijk advies wensen 
inzake aanleg, onderhoud en beheer van  
golfbanen;

•  borg staan voor deskundig, objectief en  
onafhankelijk advies op het gebied van golfbaan-
aanleg, -onderhoud en -beheer;

• volledig vrij zijn van commerciële belangen; 
•  zelfstandig opereren in de markt vanuit een  

professionele organisatie in de golfsector;
•  adviseren voornamelijk voor de intensief beheer-

de delen van de golfbaan, de kortgrasvegetaties; 
• ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel; 

•  werken volgens gedragscodes, zekerheden en 
algemene voorwaarden (bijvoorbeeld conform 
De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011), of opvol-
gers hiervan dan wel gelijkwaardige regelingen); 

•  handelen op minimaal hbo-werk- en denkniveau, 
met een bewezen staat van dienst wat betreft 
adviseren over aanleg, onderhoud of beheer  
van golfbanen;

•  primair gericht op golfbaanonderhoud 
en -beheer, vanuit kennis van de specifiek 
Nederlandse situatie wat betreft bodem, water-
huishouding, klimaat, wet- en regelgeving en 
beleidsontwikkelingen; 

•  adviseren omtrent het verbeteren en borgen  
van de structurele kwaliteit op de lange termijn, 
zonder de urgentie van de korte termijn uit het 
oog te verliezen; 

•  uitwisseling van kennis en ervaringen binnen 
het GOAG, deze bundelen en afstemmen op toe-
komstbestendig terreinbeheer van golfbanen,  
met name in Nederland;

•  objectieve kaders bevorderen door afstemming 
van gevalideerde protocollen, opzet van adviezen 
en uitwisseling van tools gericht op de structurele 
kwaliteit van golfbanen.

‘Veel Engelstalig advies 

heeft als nadeel dat het 

niet gericht is op de 

Nederlandse situatie’

NOrmEN VAN hEt GOAG

De normen die het GOAG aanhoudt, zijn de volgende:
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PrOfiEl VAN DE Bij hEt GOAG AANGEslOtEN ADVisEurs

ErNst BOs
WErKzAAm Bij: ErNst BOs ADViEs

Ernst Bos is sinds 1990 werkzaam als beheerder, 
docent en adviseur in de buitensport- en golfsec-
tor in Nederland en Vlaanderen. Hij is gespeciali-
seerd in de cultuurtechnische en agronomische 
aspecten van onderhoud, renovatie en aanleg 
van sportgrasvegetaties. Bos richt zich op het 
realiseren van structurele speelkwaliteit door te 
sturen in natuurlijke processen in gras, grasvege-
tatie en bodem. Daarbij houdt hij oog voor alle 
facetten van duurzaamheid en kostenbeheersing. 
In 2006/2007 was Bos medeontwikkelaar van de 
quickscan-systematiek voor kwaliteitsbeoordeling 
en monitoring, de basis van het kwaliteitshand-
boek Golfbanen. Hij is overdrager van kennis in 
velerlei vormen en op verschillende niveaus en 
meedenker in nieuwe ontwikkelingen.

‘Voor een duurzame, betaalbare golfbaan van 
hoge kwaliteit moet je zoveel mogelijk aansluiten 
bij de natuurlijke processen in grasmat en bodem. 
Het is een kwestie van bevorderen, afremmen en 
in de gewenste richting sturen. Dat vraagt vaak 
om bijstelling van traditionele opvattingen over 
beheer en onderhoud’, aldus Ernst Bos.

Opleiding / ervaring:
•  Ing. agrarische milieukunde  

(RHLS Groningen, 1985)
•  Ing. bosbouw en natuurbeheer  

(Larenstein, 1989)

NiEls DOKKumA
WErKzAAm Bij: KONiNKlijKE NEDErlANDsE 

GOlf fEDErAtiE (NGf)

Agronoom Niels Dokkuma helpt onafhankelijk en 
alleen in het belang van de golfbaanbeheerder bij 
het identificeren van knelpunten in het beheer en 
het vinden van de langetermijnoplossingsrichting. 
Samen met alle betrokken partijen ondersteunt 
hij baanbeheerders bij het streven naar structu-
rele speelkwaliteit en om af te komen van quick 
fixes, symptoombestrijding en schijnoplossingen. 
Daarbij gaat hij uit van de definitie van duurzaam 
golfbaanbeheer: optimale speelkwaliteit in goede 
harmonie met de natuurlijke omgeving en in  
combinatie met gezond economisch en maat-
schappelijk verantwoord beheer.

Opleiding / ervaring:
• HAS Den Bosch 
• The Pennsylvania State University 
•  18 jaar diverse en internationale ervaring op het 

gebied van turfgrass management.

mAuricE EVErs
WErKzAAm Bij: lumBricus

Lumbricus investeert al vele jaren alleen en  
met nationale en internationale partners in 
onderzoek. De organisatie is altijd op zoek naar 
relaties tussen bodem en gras en de leefomgeving. 
Speerpunten daarbij zijn: organischestofdynamiek 
in sportbodems, waterbeheersing in toplagen en 
optimalisering van plantenvoeding gekoppeld aan 
grassoorten. Een goede gebruikskwaliteit jaarrond 
is daarbij een vaste randvoorwaarde.  
De ontwikkelde kennis stopt het bedrijf in zijn 
diensten en producten.

Opleiding / ervaring:
•  Bodemkunde en bodemvruchtbaarheid aan  

de Universiteit Wageningen

jAN VAN mONDfrANs

Vanaf het begin van de ontwikkeling van golfbanen in Nederland in 1985, was Jan van Mondfrans 
betrokken bij de realisatie van meer dan 160 banen. Daarnaast introduceerde hij als eerste schema’s voor 
bemesting en leerde hij greenkeepers efficiënter te werken. Na verkoop van zijn bedrijf Prograss richtte hij 
zich op het adviseren en ondersteunen van baancommissarissen en hoofdgreenkeepers om projectmatig 
problemen op te lossen. Hij kan de topbanen tot zijn klantenkring rekenen.

Opleiding / ervaring:
•  Van Mondfrans adviseert over  

kwaliteitsverbetering van greens en 
fairways, efficiënt golfbaanonderhoud, 
de opzet, implementatie en begelei-
ding van jaar- en weekplanningen, 
onderhoudsplannen, onderhoud in 
eigen beheer of uitbesteden. Ook geeft 
hij advies over renovaties van golfba-
nen en voert hij nulmetingen en scans 
uit ter monitoring van de kwaliteit.
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ACTUEEL

‘We blijven onafhankelijke adviseurs, 

maar bieden verschillende smaken’
iAN OuWErKErK

Ian Ouwerkerk geeft agronomische adviezen 
omtrent onderhoud en renovatie op universitair 
niveau met de accenten die de klant wenst. Deze 
accenten kunnen gelegd worden op de kwaliteit 
van diverse spelelementen, maar ook op het 
financiële vlak. Bij elk agronomisch advies horen 
kosten; vaak zijn dit extra kosten: ‘Door naast het 
agronomisch advies een financieel plaatje te leg-
gen, is het vaak mogelijk om een hogere kwaliteit 
te bereiken voor dezelfde of lagere kosten.’
Ouwerkerk kan de golfbaanmanager of baancom-
missaris bijstaan bij diens beslissingen omtrent 
vervanging van machines, vervanging van perso-
neel en eventueel het wel of niet uitbesteden van 
het onderhoud.

Opleiding / ervaring:
•  Ian Ouwerkerk heeft een achtergrond bij de 

Landbouwuniversiteit Wageningen. Daarnaast 
heeft hij vele jaren ervaring als technisch direc-
teur op golfbanen. Behalve op agronomisch vlak 
kan hij ook adviseren bij het onderhoud van 
gebouwen en zaken als beveiligingseisen van de 
verzekering en verlenging van afval- en energie-
contracten. 

lAmBErt VEENstrA

‘Projecten vergen een intensief en inventief traject, waarbij uitgangspunten en voorwaarden goed  
moeten worden geanalyseerd en soms complexe procedures moeten worden doorlopen. Dit vraagt om 
een goede afstemming en kennis van de processen en van de inhoudelijke materie, vanaf het voortraject 
tot en met de realisatie, het onderhoud en de exploitatie’, aldus Lambert Veenstra.

Een initiatief voor een golfbaan, de realisatie van een baan en het onderhoud en de exploitatie van een 
golfbaan zijn volgens hem gebaat bij een goede afstemming van alle aspecten waarmee men te maken 
krijgt. ‘Dit dient met zorg te gebeuren, zodat er geen vertraging optreedt, knelpunten vroegtijdig worden 
uitgewerkt en problemen en kostenoverschrijdingen zoveel mogelijk worden voorkomen.’

Opleiding / ervaring:
•   Veenstra is afgestudeerd 

aan de Hogere Bosbouw- en 
Cultuurtechnische School (nu 
Larenstein). Hij is al vanaf 1990 (bij 
voorheen Grontmij) gespecialiseerd  
in golfbaanprojecten. In 2005 
begon hij met Veenstra Adviesburo 
Golfterreinen (VAG), een zelfstandig 
gespecialiseerd adviesbureau voor 
golfbanen.

cAsPEr PAulussEN

Het bedrijf NiB Scanpro van Casper Paulussen is momenteel actief op meer dan 70 golfbanen in 
Nederland. Behalve in Nederland worden de activiteiten ook in België en Duitsland uitgebreid.  
De werkzaamheden van NiB Scanpro richten zich op de cultuurtechnische én de speltechnische kwaliteit 
van de golfbaan, het beheer en de ontwikkeling van de rough en de algehele presentatie van de golf-
baan. De periodieke (jaarlijkse) intensieve veldmetingen geven volgens het bedrijf direct inzicht in zowel 
de actuele kwaliteit als de kwaliteitsontwikkeling van grasmat en bodem. In heldere rapportages, voor-
zien van grafieken en tabellen, ontstaat zo een gedetailleerd overzicht van de kwaliteit en de meerjarige 
cultuur- en speltechnische kwaliteitsontwikkeling, met praktische adviezen voor het beheer. ‘Met gerichte 
onderhoudsadviezen kunnen eventuele knelpunten worden opgeheven en kan de golfbaan duurzaam 
worden onderhouden in het kader van de Green Deal’, aldus NiB Scanpro. Het bedrijf leverde de techni-
sche formats voor het kwaliteitshandboek Golfbanen. Dit zijn ook de formats die NiB standaard gebruikt 
bij de rapportages.

Opleiding / ervaring:
•  Casper Paulussen heeft ruim 30 jaar 

praktijkervaring in het beheer van 
golfbanen als hoofdgreenkeeper 
en als onafhankelijk adviseur. Hij 
heeft trainingen gevolgd bij de STRI 
(UK-Bingley) en is BIGGA member.

Be social 
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